نحن نقوم بمساعدتك هنا واألن
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بنیاد نیکوکاری کارگران ( )ASBیک اتحادیه
رفاه اجتماعی و سازمان کمک غیر سیاسی و غیر
مذهبی است .ما به همه افراد ،صرف نظر از تعلقات
سیاسی ،قومی ،ملی و مذهبی ،کمک می کنیم .با این
کمک ،انسان ها را قادر می سازیم تا استقالل خود
را در باالترین حد ممکن تضمین کنند .ما بالفاصله
و مستقیما ،به آنهایی که به پشتیبانی ما نیاز دارند
کمک می کنیم .همچنین در زمینه اجتماعی روانی،
که یکی از حوزه های کاری اتحادیه منطقه ای ASB
در رور است که از سال  1986به صورت مستمر
توسعه و گسترش می یابد .در کنار مرکز پاسخگویی
و مشاوره ،خانه های تحت مراقبت ،یک مرکز
نگهداری روزانه ،یک برنامه اشتغال ( )LT 24و نیز
یک مرکز اسکان و مراقبت وجود دارد.

الفريق

دورالرعاية
نحن نشجع على اإلستقاللية وقيادة الحياة.

نقوم بإعطاء إستشارات في المسائل المادية
والدوائر الحكومية.

ندعمكم ايضا في أمور الصحة و األزمات.

الطريق إلينا
A40

e

نقوم بتطوير أفكار للحصول على عمل أو تنظيم
الحياة اليومية.
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بإستخدام المواصالت أو ب ن فاو خط رقم  145أو  146حتى محطة
هوهنتسولرنشتراسة  ,Hohenzollernstraßeأو خط  106 ،105حتى محطة
كورنبرينسشتراسة

نقوم بعمل برنامج لدعم التواصل اإلجتماعي
وتنظيم أوقات الفراغ.

نتواصل أيضا مع من يقوم بعروض تشجيعية
وخدمات دعم.

نقوم بإعطاء إستشارات و دعم لألمراض النفسية في
سكناك الخاص أو في مكان تواجدك في إسن.
مع بعضنا البعض نقوم بتطوير العمل مع مراعاة
الفردية الشخصية وإيجاد حلول حسب اإلحتياج لقيادة
الحياة بإستقاللية.
نراعي في هذا األمر رغباتك الشخصية و أمنياتك
يمكنك أخذ إستشارة أولية وشخصية وغير ملزمة.
إتخذ القرار للسكن في دار الرعاية ،مع المحادثة
الشخصية نقوم بعمل هدف متكامل و تخطيط اإلجراءات
الالزمة فيما يدعى إليه خطة لعمل منهج المساعدة
والكيفية والزمن الذي يحتاجج إليه.
في خالل السكن في دارالرعاية يكون هناك شخص
متخصص في أمور الرعاية لمتابعة جميع إحتياجتك.
العروض حسب الدخل الشخصي .لمحدودي الدخل
هناك إمكانية بتحمل مسؤوليتها من مكاتب الرعاية
اإلجتماعية.

